Helsingør Motorbådsklub
Nordhavnsvej 6D
3000 Helsingør

22. februar 2018

Projektets ide:
Det er en del af Helsingør Motorbådsklubs visioner at medvirke til at udvikle et miljø og havneområde, der
er præget af liv, aktivitet og som en rekreativ lystbådehavn, nær Helsingør Kulturværft og byens centrum.
Helsingør Nordhavn skal være tiltrækkende for såvel byens beboere, unge som ældre, tilflyttere, byens
gæster og skal fremstå som et område, man glædes ved at færdes i.
Rigtigt mange af Helsingørs ældre borgere, har brugt en stor del af deres liv ved Øresund, ved eller på
sundet, men er ikke længere i stand til selv at passe en båd, eller til selv at sejle en båd.
Klubben ønsker ligeledes at kunne tilbyde borgere og unge udviklings- og bevægelseshæmmede, en
oplevelse på vandet, gennem tursejlads, fiskeri, eller undervisning – der kan bidrage til en minderig dag.
Projektets mål/formål:
Det er projektets mål at tilbyde sejlads og oplevelser for byens ældre beboere, samt at tilbyde sejlads til
udviklings- og bevægelseshæmmede borgere og unge og derved begejstrer og berige deres dag på sundet
og som forhåbentligt vil øge den enkeltes livskvalitet og bidrage med et godt minde.
Projektets aktiviteter:
Helsingør Motorbådsklubs ønsker og vision er, at kunne tilbyde sejlads til ældre – til foreninger, skoler,
plejehjem, bosteder etc.
Helsingør Motorbådsklub ønsker endvidere at kunne tilbyde unge i nærområdet kurser i sikkerhed til søs og
et trygt liv nær vandet.
Helsingør Motorbådsklub deltager aktivt i byens og havnens aktiviteter som eksempelvis i ”Havnens dag”,
”Vild med vand” og lignende aktiviteter, hvor klubbåden kunne indgå som et aktivt tilbud.
Valg af bådtype.:
Da målet er at invitere bevægelseshæmmede ombord, skal båden indrettes på en sådan måde, at den giver
vores gæster og brugere en tryg og sikker færdsel om bord.
Havnebassinet, som Helsingør Motorbådsklub er beliggende ved, har en handicapbro, hvilket giver en unik
mulighed for, at bevægelseshæmmede får en let adgang til båden.
Disse mål ligger til grund for valget af den bådtype, som en nedsat arbejdsgruppe finder egnet til formålet:
Arbejdsgruppen har lavet en behovs / brugeranalyse og med dette konkluderet, at den optimale
bådstørrelse og type, er en Viknes-770.
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Hvem er vi?
Helsingør Motorbådsklub er en klub for motorbådssejlere, der primært varetager plads- og lokaleforhold, i
Helsingør Nordhavn, for klubbens medlemmerne, men som også har et ønske om at fremme interessen for
fritidslivet på søen.
Helsingør Motorbådsklub ønsker endvidere at bidrage og medvirke til at udvikle det maritime miljø, for
byens borgere og gæster.
Helsingør Motorbådsklubs identitet.
Helsingør Motorbådsklub er en klub for bådejere og ligesindede brugere af Helsingør Nordhavn.
Vi arbejder for havnens udvikling, og for at havnen inddrages som et attraktivt miljø, i tilknytning til
Helsingør by.
Vi tager hånd om medlemmernes interesser på havnen, praktisk og såvel lokalpolitisk, som fagligt som
socialt.
Organisationsform:
Helsingør Motorbådsklub er en demokratisk klub, med mange aktive medlemmer.
Klubbåden vil udelukkende blive betjent af erfarne motorbådssejlere med godkendt Duelighedsbevis.
Der vil blive udformet klare krav og betingelser til brug af klubbåden.
Der vil blive formuleret klare krav førere af klubbåden.
Kommunikation og formidling:
Vi er i løbende kontakt med den lokale presse, de lokale politikere og er i kontakt med en række
institutioner, som har vist interesse for ide og projekt om oplevelser på sundet.
Ved køb at en klubbåd, vil denne blive udstyret med et sponsorskilt ligesom der på vores hjemmeside, vil
blive oprettet en side med de aktuelle sponsorer.
Ved ”søsætning” af klubbåden, vil presse, sponsorer, lokale politikere og repræsentanter fra institutioner
være indbudt, da vi ønsker at brede tilbuddet, om oplevelsesture på sundet, ud til alle relevante
institutioner.
Økonomi/budget:
Med en egenfinansiering på 100.000,- kr. arbejder klubben ud fra et budget på i alt kr. 475.000,00 til indkøb
og leveringsomkostninger til en Vicknes 770.
Kontaktperson:
Formand:
Telefon.
Mail:
Hjemmeside:

Per Andersen
22 53 77 77
helsingormotor@gmail.com
www.helsingormotor.dk
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